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Bemærkninger til udkast til lov om ændring af social service (Ro og stabilitet for udsatte 

børn og unge og styrkelse af forældrenes retssikkerhed i anbringelsessager) 

 

Mødrehjælpen vil gerne takke for muligheden for at afgive bemærkninger til lovudkastet.  

 

Mødrehjælpen finder ambitionen om at styrke anbragte børn og unges ro og stabilitet i anbrin-

gelsesforløbene samt forældrenes retssikkerhed yderst relevant og samlet set udgør lovforsla-

get en styrkelse af anbragte børn og unges vilkår.  

 

Grundlæggende mangler forslaget dog en forståelse af det forebyggende potentiale i at øge ind-

dragelsen af og dialogen med forældrene til det anbragte barn. Det er Mødrehjælpens erfaring 

på baggrund af de mange familier, vi rådgiver hver dag, at forældrene til anbragte børn ikke i 

tilstrækkelig grad er inddraget i afgørelser omkring barnet eller har tilstrækkelig forståelse for 

foranstaltningen. Ofte skyldes den manglende forståelse og accept – udover den naturlige mod-

stand mange forældre til anbragte børn uden samtykke vil opleve – at forældrene ikke har fået 

formidlet hensigten og bevæggrunden for anbringelsen fyldestgørende. Mødrehjælpen mener 

derfor, at en styrkelse af dette element er afgørende for bedre trivsel blandt anbragte børn og 

unge, da det vil bidrage til reduktion af konflikt mellem forældremyndighedsindehavere, myn-

dighed og evt. plejefamilie.  

 

Neden for gives en række specifikke kommentarer til udvalgte elementer i forslaget. 

 

Begrænsning af forældremyndighedsindehaverens adgang til at få behandlet anmodninger om hjem-

givelse i sager om anbringelse uden samtykke 

 

Mødrehjælpen anerkender, at det ofte er uhensigtsmæssigt for barnet, hvis forældrene er med 

til at skabe utryghed omkring anbringelsen ved at have falske forhåbninger om hjemgivelse. 

Mødrehjælpen støtter derfor, at kommunerne kan afvise at behandle anmodninger om hjemgi-

velse, når der ikke er sket væsentlige ændringer af forholdene.  

 

Det er dog væsentligt med transparente kriterier for, hvornår der er tale om væsentlige ændrin-

ger. Endvidere skal forældrene altid have krav på en skriftlig begrundelse, såfremt kommunen 

afviser anmodning om hjemgivelse. Dette bør være en selvfølge, men det er vigtigt at indskærpe 

over for kommunerne for at sikre dels kommunikation til forældrene samt tilstrækkelig sagsbe-

handling i forbindelse med anmodningen.   

 

Helt grundlæggende mener Mødrehjælpen, at mange forgæves anmodninger om hjemgivelse 

kunne undgås med en styrket dialog mellem forældrene og myndigheden. En øget og bedre dia-

log vil have den virkning, at få forældrene i højere grad vil have forudsætninger for at forstå og 
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acceptere anbringelsen. Denne dialogiske form vil på den lange bane bidrage til et bedre forløb 

for barnet. Administrativ afvisning af anmodningerne om hjemgivelse kan derimod optrappe 

konflikten med forældre og myndigheden, hvorfor disse bør forebygges.  

 

Adgang for Ankestyrelsen til at træffe afgørelser om samvær i sager om anbringelse af børn og unge 

uden for hjemmet 

 

Mødrehjælpen finder det positivt, at Ankestyrelsens afgang til at træffe afgørelse om samvær i 

anbringelsessager styrkes. Dette vil i mange tilfælde fremskynde tidspunktet, hvor det anbragte 

barn vil få det ønskede samvær med forældrene eller netværket, hvilket vil resultere i øget triv-

sel og bedre relationer for barnet.  

 

Bedre belysning af forældrekompetence i sager om anbringelse uden samtykke og krav om brug af 

autoriseret psykolog ved psykologisk undersøgelse af forældrene 

 

Mødrehjælpen er meget enig i, at forældrekompetenceundersøgelser i forbindelse med anbrin-

gelser uden samtykke ikke er af tilfredsstillende kvalitet samt tilstrækkelig ensartethed. Der er 

derfor behov for retningslinjer, gerne suppleret med konkrete værktøjer, der kan styrke foræl-

drekompetenceundersøgelserne. Krav om brug af autoriserede psykologer er ligeledes et frem-

skridt.  

 

Social- og indenrigsministeriet bør som følge af lovforslaget monitorere kvaliteten af forældre-

kompetenceundersøgelserne, herunder om retningslinjerne er tilstrækkelige.  

 

 

Spørgsmål til høringssvaret kan stiles til politisk konsulent Jacob Holch på e-mail jho@moedre-

hjaelpen.dk. 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ninna Thomsen   Jacob Holch 

Direktør    Politisk konsulent 
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